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XII.  Práva, povinnosti a zodpovědnost občana 
v územním plánování

Občan má právo
Ve vztahu k územně plánovacím dokumentacím má občan právo
 ●  podávat návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny nebo podávat podnět k poří-

zení regulačního plánu z podnětu anebo žádost o pořízení regulačního plánu na žádost 
nebo jejich změny; toto právo může uplatňovat u obce, pro jejíž území se ÚP nebo RP pořizuje:

  –  občan této obce,
  –  osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území této obce,
 ●  být informován doručením veřejnou vyhláškou o:
  –  návrhu zadání ÚPD nebo jeho změny / aktualizace,
  –  návrhu ÚPD nebo jeho změny / aktualizace,
  –  konání veřejného projednání ÚPD nebo její změny / aktualizace,
  –  návrhu zprávy o uplatňování ÚP nebo ZÚR v uplynulém období,
 ●  aktivně se účastnit pořizování územního plánu nebo regulačního plánu anebo zásad 

územního rozvoje nebo jejich změny:
  –  podávat u pořizovatele písemné připomínky může každý 
   o  k zadání ÚP, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání,
   o   k návrhu ÚP nebo ZÚR; nejpozději do 30 dnů ode dne doručení návrhu pro společné 

jednání,
   o  k návrhu RP; nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu pro společné jednání,
   o  k návrhu ÚP nebo RP anebo ZÚR, nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 

návrhu,
   o  ke zprávě o uplatňování ÚP nebo ZÚR, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu 

zprávy,
  –  podávat u pořizovatele písemné požadavky na obsah zadání RP z podnětu může 

každý, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání,
  –  podávat u pořizovatele písemné námitky k návrhu ÚP nebo RP mohou vlastníci po-

zemků a staveb, kteří jsou návrhem dotčeni, zástupce veřejnosti a oprávněný investor 
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání návrhu,

  –  podávat u pořizovatele písemné námitky k návrhu ZÚR může zástupce veřejnosti 
a oprávněný investor nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání návrhu,

  –  každý se může účastnit veřejného projednání návrhu ÚP nebo RP anebo ZÚR, které se 
koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení návrhu a oznámení o jeho konání,

 ●  být zastupován zmocněným zástupcem veřejnosti při pořizování ÚP nebo RP anebo ZÚR, 
pokud jsou splněny podmínky § 23 stavebního zákona,

 ●  každý může nahlížet do platných územně plánovacích dokumentací (ÚP, RP a ZÚR), které 
jsou uložené u příslušného krajského úřadu, příslušného úřadu územního plánování, přísluš-
ného stavebního úřadu a u obecního úřadu obce, pro kterou byly pořízeny, a též zveřejněné 
na internetových stránkách uvedených úřadů,

 ●  podávat připomínky k vymezení zastavěného území může každý v rámci řízení o vydání 
zastavěného území.

Ve vztahu ke stavebním záměrům má občan právo
 ●  u stavebního úřadu
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  –  podávat žádost o vydání územního rozhodnutí,
  –  podávat oznámení záměru pro vydání územního souhlasu,
  –  předkládat návrh veřejnoprávní smlouvy,
 ●  každý může podávat připomínky při veřejném ústním jednání ve veřejném územním řízení 

nebo pokud je od veřejného ústního jednání upuštěno podávat písemné připomínky ve lhůtě 
stanovené stavebním úřadem, která nesmí být kratší než 15 dnů,

 ●  být informován o záměru žadatele a o konání veřejného ústního jednání ve veřejném územ-
ním řízení:

  –  uveřejněním veřejné vyhlášky a oznámení na úřední desce, 
  –  vyvěšením informace o záměru žadatele a o tom, že podal žádost o vydání územního 

rozhodnutí na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, do doby konání veřejného 
ústního jednání,

 ●  vyžádat si územně plánovací informaci u stavebního úřadu, úřadu územního plánování, 
obecního úřadu pověřeného výkonem činnosti pořizovatele nebo u krajského úřadu.

Ve vztahu k náhradám za změnu v území má občan právo
 ●  dostat náhradu za změnu v území, jestliže jeho práva k pozemku nebo stavbě byla územním 

opatřením o stavební uzávěře omezena a byla mu tím způsobena majetková újma,
 ●  dostat náhradu za změnu v území, pokud mu vznikla prokazatelná majetková újma zrušením 

určení pozemku k zastavění na základě:
  –  změny územního plánu nebo vydáním nového územního plánu,
  –  změny či zrušení regulačního plánu anebo změny či zrušení územního rozhodnutí, územní-

ho souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí.

Občan je povinen
 ●  respektovat cíle a úkoly územního plánování dané stavebním zákonem,
 ●  respektovat postupy územního plánování dané stavebním zákonem a dalšími právními předpisy,
 ●  respektovat využití území a záměry navržené v platné schválené a vydané územně plánovací 

dokumentaci (tj. v územních plánech, regulačních plánech a zásadách územního rozvoje),
 ●  postupovat v souladu s platnou územně plánovací dokumentací při:
  –  umisťování staveb a zařízení a jejich změn, 
  –  změně vlivu staveb a zařízení na využití území,
  –  změně využití území,
 ●  respektovat omezení nebo zákaz stavební činnosti v území vymezeném územním opatře-

ním o stavební uzávěře, pokud by mohla ztížit či znemožnit budoucí využití území dle připravo-
vané územně plánovací dokumentace,

 ●  respektovat podmínky pro odstraňování dopadů živelní pohromy nebo havárie,
 ●  respektovat podmínky pro odstranění nebo zabezpečení staveb z důvodu ohrožení života 

nebo zdraví osob nebo hrozby značných majetkových škod, stanovené v územním opatření 
o asanaci území,

 ●  respektovat veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření navržené v platné 
schválené a vydané územně plánovací dokumentaci a případné důsledky z toho plynoucí,

 ●  respektovat předkupní právo obce nebo kraje anebo státu u pozemků určených pro veřejně 
prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství, tj. nabídnout obci, kraji nebo státu dotčený poze-
mek nebo stavbu k odkoupení (jinak je kupní smlouva neplatná),

 ●  dbát na ochranu života a zdraví osob či zvířat, ochranu životního prostředí a majetku a být 
šetrný k sousedství.
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Zodpovědnost občana
 ●  Občané mají v oblasti územního plánování a stavebního řádu ze zákona stanovenou odpověd-

nost. Stavební zákon defi nuje v § 178 a § 179 přestupky fyzických osob, právnických osob 
a podnikajících fyzických osob a přestupky těchto osob jako stavebníků a jako vlastníků stavby 
nebo zařízení anebo technické infrastruktury. Další přestupky fyzických a právnických osob 
a pokuty za ně uvádí § 180 a § 181 SZ.

 ●  Stavební zákon uvádí též výši pokut za tyto přestupky, která může být až 2 mil. korun, mimo 
jiné za provádění nepovolené stavby na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném úze-
mí. Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil.

 ●  Stát ve věcech územního plánování vykonává státní dozor prostřednictvím Ministerstva pro 
místní rozvoj, krajských úřadů, úřadů územního plánování a stavebních úřadů. Za tím účelem 
mají oprávněné úřední osoby právo vstupu na pozemky a do staveb. Za ztěžování přístupu 
oprávněné úřední osoby nebo za ztěžování postupu v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky 
může být uložena pořádková pokuta do výše 50 tisíc korun.


